
ATA DA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS DO DIA 5 
DE OUTUBRO DE 2007 

Em seu horário habitual, dezesseis horas, excepcionalmente do dia 
cinco de outubro de dois mil e sete, a Academia Cearense de Letras, sob a 
presidência do Dr. Murilo Martins, reuniu seus pares para a realização da 
sessão mensal. Ao dar início à reunião, o presidente Murilo Martins concedeu 
a palavra à acadêmica Giselda Medeiros, secretária ad hoc, para a leitura da 
Ata, que foi aprovada pelos presentes. O presidente Murilo Martins enfati
zou que, quanto às mudanças ocorridas no Estatuto, já está tudo legalizado e 
registrado em cartório. Falou, ainda, que todas as deliberações da Academia 
já estão obedecendo ao que reza o Estatuto. Em seguida, pediu o presidente 
que se registrasse voto de pesar pelo falecimento de Manuel Eduardo Pinheiro 
Campos, falecido em dezenove de setembro deste ano, fato que comoveu e 
empobreceu toda a cultura e jornalismo cearenses. Advertiu-nos o presidente 
que, de acordo com o Estatuto em vigor, são determinados trinta dias de luto, 
durante os quais, deve-se respeitar a memória do acadêmico, não cabendo, 
pois, nesse período, quaisquer manifestações em função de nomes para ocu
par a cadeira vaga. Disse o presidente que, após esse prazo, a Academia fará 
uma sessão para declarar a vacância e, só então, os pretendentes poderão fazer 
uma pré-inscrição. Passados, então, esses trinta dias, após declarada a vaga, o 
presidente nomeará uma Comissão, que fará, em dez dias, a análise dos cur
rículos dos inscritos. Feita a análise, os candidatos aprovados pela Comissão 
estarão aptos a irem à sessão eleitoral, quando serão sufragados, através de 
voto secreto e lacrado dos acadêmicos. Sugeriu o presidente que os acadêmi
cos aguardassem até o final do período de inscrição, para então, de acordo 
com os currículos examinados, possam decidir pelo nome que melhor se con
dicione à nossa Academia. Por conta de todas essas deliberações estatutárias, o 
presidente Murilo Martins propôs que a reunião do próximo mês, na qual se 
declarará a vacância da cadeira, seja efetuada excepcionalmente no dia 22 de 
novembro, uma vez que, nessa data, após somados a ela os quarenta dias exi
gidos pelo Estatuto, a Academia já terá saído do recesso, que sempre ocorre ao 
final de cada ano. Afirmou, ainda, o presidente que, nessa sessão de novembro, 
a Academia Cearense de Letras, juntamente com a Academia Fortalezense 
de Letras, homenageará a memória do pranteado Manuelito Eduardo, cujo 
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necrológio será proferido pelo acadêmico José Costa Matos. Haverá, também 
nesse dia, exposição de toda a obra literária do inesquecível Eduardo Campos. 
A diretora administrativa da Academia, Regina Fiúza, pediu a palavra e ques
tionou a grande responsabilidade da Comissão que irá decidir pela aprovação 
ou não dos currículos inscritos para ocupar a cadeira vaga, sugerindo que esta 
comissão seja mantida sob pleno e rigoroso sigilo, o que foi endossado pelo 
presidente Murilo Martins. Em seguida, a acadêmica Angela Gutiérrez pediu 
permissão ao presidente para comunicar a cerimônia acontecida no último 
dia dois de outubro, com bastante sucesso, no Auditório Castelo Branco, da 
Universidade Federal do Ceará, na qual foi assinado pela família de Moreira 
Campos e Natércia Campos o documento de cessão à UFC dos acervos dos 
acima nomeados escritores cearenses. A solenidade, disse Angela, obedeceu 
à seguinte seqüência: fala da curadora; leitura de cartas de Moreira Campos 
destinadas a Unhares Filho e à Angela, lidas por estes; lançamento do livro 

"Tributo a Moreira Campos e Natércia Campos"; discurso das organizadoras 
do livro: Angela Gutiérrez e Vera Lúcia Morais; fala do Reitor Ícaro Moreira; 
exposição dos acervos na Sala de Convivência; e coquetel servido aos presen
tes na área dos jardins da Reitoria. Frisou a acadêmica Angela Gutiérrez que 
à solenidade esteve presente a família Campos. Dando continuidade à ses
são, Noemi Elisa inquiriu sobre a concessão da passagem ao escritor Santiago 
Naud, ao que Regina Fiúza disse estar assegurada, por cortesia do acadêmico 
Napoleão Maia. Nada mais havendo a registrar, a sessão, que contou com a 
presença dos acadêmicos César Barros Leal, Noemi Elisa Soriano Aderaldo, 
Pedro Paulo Montenegro, Genuíno Sales, Ângela Gutiérrez, Giselda Medeiros 
e da diretora administrativa Regina Fiúza, foi encerrada pelo presidente Mu
rilo Martins, que relembrou a sessão do próximo dia 22 de novembro, excep
cionalmente às dezessete horas. Eu, Giselda Medeiros, secretária ad hoc, lavrei 
a presente ata, para apreciação e subseqüente aprovação de todos. Fortaleza, 5 
de outubro de 2007. Giselda Medeiros 
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